
 

Строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів, творчих конкурсів, конкурсного відбору та зарахування 

на навчання 

 

Етапи вступної кампанії Строки вступної 

кампанії 

 
Прийом заяв та документів на всі спеціальності денної форми  навчання на основі базової загальної 

середньої освіти 

з 01 липня - 13 липня  

2019 року до 18-00 год. 

Реєстрація електронних кабінетів (для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої 

освіти) 

 

01 липня - 22 липня  2019 

року до 18.00 год. 

Прийом заяв та документів на всі спеціальності денної форми навчання, які вступають на основі 

співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів  

10 липня - 22 липня  2019 

року до 18.00 год.   
Закінчення прийому заяв та документів на спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» від осіб, які не складають вступні екзамени 

 

 29 липня 2019 року до 

18.00 год. 

Прийом заяв та документів на всі спеціальності заочної форми навчання 01 серпня - 27 серпня 2019 

року о 18-00. 

Вступні екзамени та творчі конкурси для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти 14 липня - 21 липня 2019 

року 

Творчий конкурс для абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти  

 
Творчі конкурси 

проводяться в кілька сесій 

за графіком, погодженим з 

Міністерством освіти і 

науки України 

Творчий конкурс для абітурієнтів заочної форми навчання 28 серпня 2019 року 

Оголошення першого списку вступників, рекомендованих на загальних умовах на всі спеціальності 

на основі базової загальної середньої освіти 

23 липня 2019 р. 12.00 год. 



Оголошення першого списку вступників, рекомендованих на загальних умовах на всі спеціальності 

на основі повної загальної середньої освіти 

04 серпня 2019 року 12.00 

год. 

Дата оголошення першого списку вступників заочної форми навчання, рекомендованих для вступу 

на загальних умовах 

29 серпня 2019 року  

Зарахування вступників на всі спеціальності за регіональним 

замовленням на основі 

базової загальної середньої 

освіти – не пізніше 18.00 год 

29 липня 2019 року 

 
за регіональним 

замовленням на основі 

повної загальної середньої 

освіти – не пізніше 12.00 год 

16 серпня 2019 року 

 

за регіональним 

замовленням для вступників 

заочної форми навчання – не 

пізніше  31 серпня 2019 року 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб – після 

зарахування на місця 

регіонального замовлення на 

основі базової загальної 

середньої освіти - не пізніше 

30 серпня 2019 року 

 


